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Sammanställning av solstudier för planerad bebyggelse vid Dr Allards gata 
 
 
Bakgrund 
Som del av arbetet med ny detaljplan för bostäder vid Dr Allards gata på Guldheden i Göteborg har olika 
solstudier gjorts med utgångspunkt i det programförslag som vi utarbetat för Riksbyggens räkning och 
som ligger till grund för detaljplanens utformning. 
 
Solstudierna har som syfte att visa på programförslagets förmåga att tillgodose dagsljus och direkt solljus 
till bostäderna i förslaget.  
 
 
Omfattning och förutsättningar 
Solstudierna  är uppdelade i två delar:  

 Hur byggnadernas volymer skuggar omgivande mark och omkringliggande byggnader (studier av 
slagskuggor)  

 Hur solljuset når de olika byggnadsvolymernas fasader (studier av direkt solljus) 
 
Studierna av slagskuggor är gjorda vid två datum: 

 Höst-/vårdagjämning klockan 09.00, 12.00 samt 15.00 
 Sommarsolstånd klockan 09.00, 12.00 samt 15.00 

 
Studierna av direkt solljus är gjorda vid höst-/vårdagjämning klockan 12.00, 13.00 samt 14.30 och visar 
gårdsfasaderna mot söder och väster. Sekvensen visar solljusets rörelse över fasadytorna och att det 
direkta solljuset når yttervägg/fönster. Fasadgestaltningen och fönstersättningen är endast ett exempel 
och kan utformas på olika sätt för att i så stor utsträckning som möjligt ta tillvara på dagsljus och solljus. 
 
Studierna visar renderade bilder tagna ur en virtuell 3D-modell (BIM-modell) av programförslaget 
upprättad i Autodesk Revit Architecture 2012.  
 
Samtliga bostäder avses vara genomgående och ha fasad med fönster åt minst två väderstreck. 
 
Solstudierna tar ej hänsyn till befintlig eller nyplanterad vegetation.  
 
 
Slutsatser 
Vid varje bild ges en kortfattad beskrivning av vad bilden visar och hur resultatet av renderingen kan 
tolkas. 
 
Sammantaget gör vi bedömningen att programförslaget som ligger till grund för detaljplanen kan utformas 
på ett sådant sätt att den planerade bebyggelsen ej riskerar att påverka omkringliggande bebyggelse på 
ett negativt sätt med avseende på tillgång till dagsljus och/eller direkt solljus mer än vad som kan anses 
acceptabelt. Programförslaget är också utformat på ett sådant sätt att BBR:s föreskrifter om tillgång till 
direkt solljus till varje enskild bostad skall kunna uppfyllas. 
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Studier av slagskuggor 
Höst-/vårdagjämning klockan 09.00 (Bild 1) 

 
 
Kommentar: 
De högre och de lägre byggnadsvolymerna skuggar delar av de mellanliggande gårdarna och 
slagskuggorna från de högre husen når över Dr Allards gata fram till sockeln på befintliga husen väster om 
Dr Allards gata. Fasaderna på befintliga hus skuggas i princip inte. 
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Studier av slagskuggor  
Höst-/vårdagjämning klockan 12.00 (Bild 2) 

 
 
Kommentar: 
De högre byggnadsvolymerna skuggar de mellanliggande gårdarna och de lägre byggnadsvolymerna. 
Slagskuggan från det nordligaste huset når fram till kontorsbyggnaden vid Sven Hultins gata. 
Slagskuggan från det befintliga huset i söder träffar den sydligaste låga byggnadskroppen. 
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Studier av slagskuggor 
Höst-/vårdagjämning klockan 15.00 (Bild 3) 

 
 
Kommentar: 
De högre och de lägre byggnadsvolymerna ger slagskuggor ner över slänten mot öster men skuggar ingen 
befintlig bebyggelse. De befintliga husen söder om den planerade bebyggelsen skuggar än längre åt öster. 
Husen längs Dr Allards västra sida skuggar obetydligt den planerade bebyggelsen.  
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Studier av slagskuggor 
Sommarsolstånd klockan 09.00 (Bild 4) 

 
 
Kommentar: 
De lägre byggnadsvolymerna skuggar mindre delar av de mellanliggande gårdarna. De högre 
byggnadsvolymerna ger korta skuggor över Dr Allards gata. 
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Studier av slagskuggor 
Sommarsolstånd klockan 12.00 (Bild 5) 

 
 
Kommentar: 
De högre byggnadsvolymerna ger korta skuggor över de mellanliggande gårdarna medan de lägre 
byggnadsvolymerna i princip inte skuggar någonting. 
 

 



Solstudier 1114  Dr Allards gata, Göteborg 

 Riksbyggen 

Malmström Edström 8/11 
 

Arkitekter Ingenjörer Lilla Badhusgatan 4   411 21 Göteborg   Tel +46 (0)31-130 200   Org.nr 556380-6958 

Studier av slagskuggor 
Sommarsolstånd klockan 15.00 (Bild 6) 

 
 
Kommentar: 
Byggnaderna ger slagskuggor ner i slänten åt öster. Ingen omkringliggande bebyggelse skuggas. 
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Studier av direkt solljus  
Höst-/vårdagjämning klockan 12.00 (Bild 7) 
 

 
 
Kommentar: 
Bilden visar det direkta solljuset mot den höga huskroppens söderfasad och att solen når en bit upp på 
ytterväggen trots den kraftigt utkragande entrébalkongen mot söder. Tillgången till direkt solljus mot 
fasaden kan ökas genom att entrébalkongens djup minskas eller att den utformas på ett annat sätt 
(detaljutformning).  
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Studier av direkt solljus 
Höst-/vårdagjämning klockan 13.00 (Bild 8) 
 

 
 
Kommentar: 
Bilden visar hur solljuset fortsätter att vandra nedåt på söderfasaden och mot den lutande terrängen som 
utgör ”gården” mellan huskropparna. Även fasadens lägsta delar nås av direkt solljus. Dock bör påpekas 
att dessa delar av byggnaderna främst är avsedda för bostadskomplement som lägenhetsförråd m m. 
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Studier av direkt solljus 
Höst-/vårdagjämning klockan 14.30 (Bild 9) 
 

 
 
Kommentar: 
Bilden visar att det direkta solljuset nu även når hela den lägre byggnadskroppens västerfasad, även den 
lägsta våningen. Tillgången till direkt solljus mot fasaden kan, på samma sätt som vid den högre 
byggnadskroppen (bild 7), ökas genom att entrébalkongens djup minskas eller att den utformas på ett 
annat sätt (detaljutformning).  
 
 
 
 


